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 .1استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه گیالن
 .2کارشناس ارشد رشتة زبان و ادبیات عربی دانشگاه گیالن
تاریخدریافت 1393/07/19:





تاریخپذیرش 1393/11/29:

چکیده 
جامعهشناسی ادبیات ،شاخهای از علوم اجتماعی است که میخواهد جوهر اجتماعی آثار ادبیی
را واکاوی کند .در نظریة «ساختارگرایی تکوینی» ،لوسین گلدمن ساختهای آثیار ادبیی را بیه
مکانیسمهای گروهی اجتماعی ،در لحظة تاریخی مشخصی پیوند میزند .به ادعای وی ،ادبیات
بازتاب «بیشینة آگاهی ممکن» (آگاهی آرمانی) یا بخش غیرواقعی آگیاهی جمعیی گیروههیای
اجتماعی است .شعر معاصر عربی و فارسی نیز با طیر مسیا ک کیالن انسیانی و گیرایش بیه
ارزش های جمعی و فردی ،نواندیشی تفکیکناپیییری را ترربیه کیرد .أمیک دنلیک مصیری و
اسماعیک شاهرودی ایرانی ،ازجمله شاعران اجتماعیاند که با بنای آرمانشهر ،تلابک میان آگاهی
آرمانی و واقعیتهای موجود در بستر سیاسی ی اجتماعی مصر و ایران را بیه ایالش کشییدند.
یکی از رایجترین روشهای دو شاعر برای پیشبرد اهداف اصال طلبانه و همسیویی میردم بیا
اید الهای مدنظرشان ،آرمانسازی از قهرمان است .مهمترین مؤلفههایی که در این ملاله ضمن
بررسی نظریة گلدمن و تأثیر زیرساختهای سیاسی ی اجتماعی مصر و ایران مورد توجه قیرار
گرفتهاند ،عبارتند از :همسانی دنلک و شاهرودی در آگاهی آرمانی؛ تلابک آرمیانی؛ و تزلیزل در
آرمانخواهی .نتیرة بهدستآمده نشان میدهد که بخیش اشیمگیری از آرمیانهیای آنهیا بیه
ارزشهای میهنپرستانه بازمیگردد .تلابکهای موجود ،بیانگر تفیاوت در خیس سییر فکیری و
عاطفی آنها و تزلزل در آرمانخواهی ،محصول ناامیدیشان از تحلق آگاهی آرمانی است.
کلیدواژهها:گلدمن؛ آگاهی جمعی؛ آرمانگرایی؛ أمک دنلک؛ اسماعیک شاهرودی.

 نویسندة مسئول:

farhadrajabi133@yahoo.com

59

مجلهیعلمیـپژوهشیانجمنایرانیزبانوادبیاتعربی


شماره.34بهار 1394

.1مقدمه 
واکاوی جامعهشناختی آثار ادبی ،با تأکید بر اصک ارتبیا مکانیسیم اجتمیاعی بیا ذوق هنیری،
حاکی از آن است که زیرساختهای محتوایی آثار ،از مبیانی ایید ولوکیکی عصیر حاضیر ماییه
میگیرد .در این رویکیرد ،دسیتاوردهای ادبیی تبلیور پیونید بیا «آگیاهی جمعیی» 1گیروههیای
اجتماعیای قلمداد میشوند که در بستر آنها نمود یافتهاند؛ یعنی پیوند با مرموعه آگاهیهیایی
که به طور ضمنی در منش افراد حاضر در عرصههای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصیادی و ماننید آن
ظاهر میشود .انین نگرشی وامدار پژوهشهایی است که در حیطه «جامعیهشناسیی ادبییات»

2

انرام شد (گلدمن )32-33 :1371 ،و سنگ بنای نخستین نلد جامعیهشیناختی بیه شیمار مییرود؛
نلدی که معتلد است «نویسنده اثر هنری و مخاطب را شرایس اجتماعی جهت

میدهند» (موران،

 .)93 :1389بسیاری از منتلدان ،پیدایش انین نلدی را با کتیابی از ویکیو بیه نیام علـ جدیـد
(1725م) مرتبس میدانند (همان.)93 :
از دیدگاه پژوهشگران ،ادبیات امروز «باید منعکسکننده زبان صورت (فرم) انسان امیروزی
باشد» (شوکینگ )17 :1373 ،و اهداف متعالی وی را یادآوری کند؛ ازایینرو ،اندیشیمندی بیه نیام
لوسین گلدمن ( )1913-1970طرا نظریة «ساختارگرایی تکوینی» ،اثری را مطلوب میشمارد که
در انسرام کامک با ارزشها ،هنرارها و جهانبینی جامعهای باشد که صاحب اثر در آن زنیدگی
میکند .به ادعای او ،جامعهشناسی ادبیات باید آن بخش از آگاهیهیایی را تحلییک کنید کیه در
آثار به گونهای نهفته یافت میشیوند .وی از آنهیا بیا عنیوان «بیشیینة آگیاهی ممکین» (آگیاهی
آرمانی) یاد میکند (گلدمن و دیگران.)147 :1377 ،
در ترربه زندگی معاصر ،شعر به عنوان یکی از رسانههیای فرهنگیی ،بیه بسیتری مطلیوب
برای عرضه اهداف آرمانگرایان تبدیک شدهاست .این اتفاق از آنرا ضرورت دارد که «افیراد را
نمیتوان جدا از هستی اجتماعی آنها درک کرد» (سلدن .)114 :1392 ،شاعران ،تحت تأثیر اجتماع
به خلق اثر هنری و بازتاب رخدادهای اجتماعی میپردازند و دنلک و شاهرودی از همین خییک
به شمار میآیند که زبان شعری را با اهداف اصال طلبانة مردم مصر و ایران پیونید داده ،بیرای
1. Conscience Collective
2. Sociology of Literature
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انسان امروزی شعر سرودهاند .ما در این پژوهش با توجه به ایین ویژگییهیای مشیترک و گیاه
متفاوت دو شاعر در پی دستیابی به پاسخی شایسته برای این پرسشها هستیم:
 .1دو شاعر اغلب از اه روشهایی برای طر آرمانها و تأثیرگییاری بیر آگیاهی جمعیی
محیطشان استفاده میکنند؟
 .2نسبت تشابه و تلابک آرمانی میان دو شاعر به اه میزان است؟
 .3تزلزل در آرمانخواهی آنها از اه عواملی سراشمه میگیرد؟
درباره روش تحلیق ،ذکر این نکته مهم است که مکتب ادبیات تطبیلی اروپای شرقی گراه
با فروپاشی بلوک شرق ،هویت وامگرفتة خود را نیز از دسیت داد ،امیا در شییوه تطبیلیی ایین
نوشته «پرداختن به مشکالت جامعه و اهتمام به ناکامی طبلات کیه تمیام فعالییتهیای آنهیا را
تحت تأثیر قرار میدهد» (عبود و آخرون )2001 :45 ،و نیز یک اصک مهم در ادبییات تطبیلیی ایین
مکتب است ،مورد توجه است.
تفاوت نوشته حاضر با تحلیلات متعدد دیگر درباره دنلک و شاهرودی ،عیالوه بیر صیورت
تطبیلی ،در آن است که اشعار این دو شاعر ،برای جز یتیر شیدن بحیو و تمرکیز بیر محیور
پژوهش ،بر مبنای یک نظریه مشهور در جامعهشناسی ادبیات ،مورد توجه قرار گرفتهاسیت کیه
اتخاذ انین شیوهای میتواند برای تحلیق در موارد مشابه راهگشا باشد.

 .2نقدوبررسینظریةساختارگراییتکوینی
در نظریه لوسین گلدمن ،گروههای اجتماعی به عنوان بستر جهانبینی ،دارای خاستگاه آفیرینش
ادبی محسوب میشوند .او معتلد است «اثر ادبی آفرییدة فیرد نویسینده نیسیت ،بلکیه آگیاهی
جمعی ،منافع و ارزشهای اجتماعی گروه یا طبلهای را نشان میدهید»

(گلیدمن و دیگیران:1377 ،

 .)146-147به همین دلیک او «این اندیشه را که متون آفریدههای نبوغ فردیاند ،رد میکند و آنها
را مبتنی بر ساختهای ذهنی فرافردی به شمار میآورد که به گروهها (یا طبلات) خاصی تعلیق
دارند» (سلدن و ویدوسون .)114 :1392 ،به نظر میرسد انین نگرشی ،به طرز مشخصی در تعریف
هویت زبان از دیدگاه «فردینانید دوسوسیور» ( )1857-1913نییز قابیک تأکیید اسیت؛ آنریا کیه
میگوید« :زبان در ذات و جوهرة خود ،اجتماعی اسیت» (راغیب)103 :2003 ،؛ بنیابراین ،عوامیک
61

مجلهیعلمیـپژوهشیانجمنایرانیزبانوادبیاتعربی


شماره.34بهار 1394

تعیینکننده اجتماعی از مؤلفههای تأثیرگیار در ایراد اثر ادبی بوده ،شیناخت آنهیا در فرایافیت
کرفساختهیای ذهین مؤلیف سیهمی بسیزا دارد .در ملابیک ،نگیرش دیگیری بیا محورییت
اید ولوکی هنری نویسنده /شاعر نمود مییابد «که در تعامک با حیواد

سیاسیی و اجتمیاعی و

تصویرگری هنری آنها ،بر عاطفه تکیه دارد» (عالق.)54 :1388 ،
با توجه به آنچه گفته شد ،اکنون میتوان اذعان نمود که ترربیه شیعری (در شیکک ایید ال
خود) برآمد تلفیق اندیشة اجتماعی و عاطفة شاعرانی اسیت کیه از رو خیود بیر گیزارههیای
محیطی میدمند .برای تصدیق این امر نیز میتوان به جهتگیریهای متفاوت آنها در مواجهه با
کنشهای نامطلوب سیاسی ی اجتماعی اشاره کرد .البته گلیدمن در مبیاح ی بیهوییژه در کتیاب
فلسفهروشنگری ( )1968به ملولههایی دیگر در هویتبخشی به جامعیة انسیانی اشیاره کیرده،
میگوید« :دنیای غرب هماکنون متعهد به ساختن یک جامعه صنعتی اساساً ناسوتی و عیاری از
تلدس شدهاست و این جامعهای است که ی اگر بتوان بدان دست یافت ی تمامی انسانها در آن
با آسایش خواهند زیست .درعینحال کیه ممکین اسیت انیین جامعیهای برخیوردار از آزادی
صوری و مدارای فلسفی و دینی در ابعاد وسیعی باشد ،اما همزمیان بیا آن ،تهدییدی بیه تهیی
ساختن زندگی انسان از درونمایة معنوی آن نیز با خود دارد» (گلدمن.)161 :1375 ،

.2-1بازنمودآگاهیآرمانیدرشعر
واکاوی ملوله آگاهی آرمانی در دو حوزة آرمانخواهی کیه بیه طیر مسیا ک کیالن انسیانی و
گرایش به ارزشهای جمعی و فردی نظر دارد ،قابک بررسی است .بسیاری از پژوهشگران ایین
رویه را مورد توجه قرار داده ،آن را تصویرگر ییک نواندیشیی تفکییکناپیییر از شیعر معاصیر
میدانند .البته آرمانگرایی ،امروزه شکلی مدرن به خود گرفتهاست؛ امیا انیین نمیینمایید کیه
غیرقابک ارزیابی در قالب تعابیر کالسیکی اون آزادی ،عیدالت و غییره

باشید (باباایاهی:1387 ،

 .)95زیرا آرمان ایزی جز تمنیات و اید الهای فیردی و جمعیی انسیان نیسیت .آن دسیت از
مفاهیمی هم که کالسیک تللی میشوند ،در بستر سیاسی ی اجتماعی جدید ،باز همان عناصرند
اما با هیئتی نو.
آرمانسازی از قهرمان از بارزترین جلوههای آرمانگرایی است .قهرمان یا «انسیان برگزییده
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اشماندازی است برای رسیدن همة انسانها بیه برگزییدگی شایسیتة خیویش»

(مختیاری:1378 ،

 .)411واکنش جمعی در ملابک قهرمان در دو حالت قابک تصور است؛ اول اینکه «مردم با الگوی
برگزیدگی به حرکت در میآیند؛ قهرمان و قهرمانی اشاعه مییابد و دیگر اینکه نخبیه ،همیواره
فراتر از دیگران میماند .درنتیره همواره یک سو قهرمانانند و معیارها و اسلوبشان ،و ییک سیو
نیز دیگرانند» (همان.)411-413 :
نظریه حاضر ،به ظهور قهرمانان ملی در گستره جوامع حلیلی اشیاره دارد کیه بیه گونیهای
قطعی و حلیلی تحلق میپییرنید .البتیه بیا وجیود اینکیه برخیی معتلدنید «زنیدگی فکیری و
دانشگاهی مدتهاست که سنتهای قدرتمند ضدفرهنگی را زنده نگه داشیتهاسیت» (بیالیس

و

دیگران ،)159 :1390 ،گمان مییرود در عرصیة شیعر معاصیر عربیی و فارسیی ،هنیوز مییتیوان
اهاراوب حضور قهرمانان را تاحدودی گسترش داد .برای تحلق این امر ،ابتدا باید بیر دامنیة
شمول اشمانداز قهرمان افزود و آن را تا پهنة جمادات توسیعه بخشیید؛ سیسس ززم مییآیید
قهرمان همچنان در صدر بماند ،اما جلب حماییت میردم و احییای قیدرت جمعیی ،بخشیی از
آگاهی آرمانیاش تللی شود .درواقع ،این ذهن خالق شاعران است که از طریق قهرمان حلیلی
یا خودساختهشان ،آگاهی جمعی را به سمت بیشینة آگاهی ممکن سوق میدهند.
دیگر حوزة مورد بحو ،ملولة تزلزل در آرمانخواهی است .در جامعهشناسی ادبیات ،پدیدة
تغییر آرمانها و نفی ارزشهای پییرفتهشده امری بدیهی است ،زیرا اشعار بهنظمدرآمده در هیر
ساختار اجتماعی ،حاوی ارزشهای اجتماعی همان بافتند (شوکینگ)101 :1373 ،؛ بنابراین ،تحول
در بستر آرمانها ،دستمایة فرایند جامعهپییری شاعران است؛ اما مسئلة تزلزل در آرمانخیواهی،
در ضدیت با قضیة آرمانگرایی است.

.2-2تأثیرزیرساختهایسیاسی-اجتماعیمصروایرانبرحوزههایآگـاهی
آرمانی 
لوسییین گلییدمن ،هماننیید نظریییهپ یردازان مکتییب اروپییای شییرقی ادبیییات تطبیلییی ،بییه نلییش
زیرساختهای سیاسی و اجتماعی در شککگیری یک اثر هنری تأکید میکند .او معتلید اسیت:
«هر گروه اجتماعی ،آگاهی و ساختارهای ذهنی خود را در پیونید نزدییک بیا عمیک اقتصیادی،
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اجتماعی و سیاسی خویش در درون جامعه میپرورد ،اما آگیاهی جمعیی بییتردیید بییرون از
آگاهیهای فردی وجود ندارد» (گلدمن .)70 :1390 ،او بیاور دارد کیه آگیاهی جمعیی بیه عنیوان
نوعی گرایش به صورت واقعیت باللوه در افراد وجود دارد.
فرایندهای اجتماعی به عنوان اصلیترین محور شککگیری جهانبینی شاعران ،سینگ بنیای
آگاهی آرمانی آنها را نیز پی مینهند .برای توجیه روند تأثیرگییاری مییتیوان بیه ظهیور شیعر
آرمانگرا در زبان عربی و فارسی به دلیک نبودِ دستاوردهای حلوق بشر در بسیاری از زمینههای
اجتماعی اشاره کرد.
تصویری که تاریخ معاصر از زیرساختهای سیاسی مصر و ایران ارا ه میدهد ،ترسییمگیر
حکومتهای خودکامه ،است مارگر و سرسسردهای است که برای بلا ،استراتژی تکیه بر بیگانگیان
را به بهای حیف ظرفیتهای بومی برگزیدند .در مصر منشأ همبسیتگی شیعر بیا اندیشیههیای
سیاسی ی اجتماعی ،به قدعلمکردن در ملابک ترکهای ع مانی و اعیالن دولیت عربیی در سیال
 1916باز میگردد .این پیوند غرورآفرین با اولین انلالب ملی عربیی در سیال  1919در ملابیک
انگلیس ،کودتای نظامی تعدادی از افسران مصری  1952به رهبری «جمال عبدالناصیر»

(-1970

 ،)1918و کمی نزدیکتر ،اعالن ملی شدن کانال سو ز بهوسیلة وی در سال  1956ادامیه یافیت
(انصاری 56 :1376 ،و قوزی .)254-262 :1999 ،شکوه ایستادگی عبدالناصر در ملابک فرانسه ،انگلیس
و رکیم اسرا یک ،در مییان شیاعران بازتیابی اشیمگییر داشیت« .أمیک دنلیک» شیانزدهسیاله بیه
بزرگداشت این واقعه همت گماشت (الدوسری )34 :2009 ،تا مصر نبوغ شیاعر آرمیانگیرایش را
جشن گیرد .انین مینماید که با طلوع نهضت اصال گرایانة عبدالناصر ،فرصتی طالییی بیرای
بنای مدینة فاضلة شاعران فراهم آمده بود؛ به همین دلیک بر آن شدند تا نیروهای مردمیی را در
مسیر تحلقبخشی به بیشینة آگاهی ممکن رهبری کنند.
دلسردی ناشی از تینشهیا و تزلیزلهیای بعید از ناکیامی جنیبش ناصیری ،شیاعران را بیه
جهتگیریهایی نامتلارن و گاه متضاد سوق میداد؛ ابتدا با خاموشی نهضت ،خود نییز انیدی
فرونشستند ،اما این ارخش ،در برخی شاعران ملی پاییدار نمانید؛ زییرا تللیی آنهیا از شیعر و
رسالت شاعر ایراب مینمود تا با ترسیم مدینیة فاضیله ،گیامی میؤثر بیرای تغیییر واقعییتهیا
بردارند .انین رویهای در اید ولوکیهای آرمانگرایانة دنلک ،پس از فروپاشی انلیالب ناصیری
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نیز به اشم میخورد ،اما در حوزه شعر فارسی ،منتلدان ،آغیاز پیونید ایین شیعر را بیا پدییدة
جامعهگرایی به تحوزت واپسین سالهای حکومت قاجار میرسانند؛ تاآنراکه «دورة هفتسالة
از درگیر شدن جنگ جهانی تا پیدایش سلسلة پهلوی ،دورة بیداری

شیاعران» (آریینپیور:1387 ،

 )571تللی شدهاست .در این برهه ،گرایش به شعر سیاسی به عنوان «کوششهیای بییوقفیه در
راه بهبود بخشیدن به اوضاع زندگانی» (ریسکا ،1383 ،ج )701 :2به ساحت ادبی کشور راه یافت.
ملی شدن صنعت نفت ی هراند به طور موقیت ی در آگیاهی جمعیی ،مصیدق را بیه ییک
قهرمان ملی تبیدیک کیرد (میدنی ،1369 ،ج .)379 :1عیالوه بیر ایین ،بسیتر سیاسیت و اجتمیاع از
فعالیتهای حزب توده نیز تأثیرات شگرفی پییرفت .این حزب خود را مخیالف امسریالیسیم و
طرفدار طبلة کارگر معرفی میکرد« .برنامهاش بهظاهر علیه قیدرت حیاکم تنظییم شیده بیود و
مدعی بود به طبلة ضعیف و ناتوان مردم تعلق دارد» (همیان )568 :و درعینحال آنها به این اصک
که «کلیه نظامهای ذهنی ،محصوزت وجود اجتماعی و اقتصادی واقعییانید» (سیلدن)98 :1392 ،
اعتلاد راسخ داشتند.
خیزش سیاسی  -اجتماعی ملت ایران ،اون جامعة مصیر بیه فیرودی زودهنگیام انرامیید؛
ازاینرو دور از انتظار نیست که این سیلو  ،انرمیاد عیاطفی و فروشکسیتن روحیی ی روانیی
شاعران مبارز ایرانی را نیز به دنبال داشته باشد؛ همانها که «بهشتی برای آیندة نزدیک در ذهین
خود رقم زده بودند» (لنگرودی ،1387 ،ج .)15 :2شکست جنبش انلالبی در 28مرداد ،در جانشیان
«نوعی بیاعتمادی گسترشیابنده و عمیق نسبت به هرگونه آرمانخواهی به وجود آورده بیود و
اشماندازهای آینده را هر دم ترسناکتر مینمود» (همیان .)20 :تأثیر این تراکدی بر آن دسیت از
شاعرانی که گرایشهای شدید و هیرانآمیز به جنبش سیاسی ی اجتماعی تیوده داشیتند ،نمیود
بیشتری دارد؛ بهطوریکه با ازهمپاشی سازمان حزب ،خود نیز متحمک افیولی دردنیاک شیدند؛
گراه هرازگاهی ،کورسوی امیدی را در دل روشن میداشتند؛ اشعار بعد از کودتیای  28میرداد
شاهرودی میتواند بیانگر همین امر باشد .به نظر میرسد آرمانخواهی ،در نظامهای استبدادزده
و طاغوتی مصر و ایران روزگار دو شاعر بیشتر ترلی مییابد؛ اراکه انسان ،اگر توان ملابله بیا
جبر محیطی را نداشته باشد ،در کشور ذهن ،آرمانشهرش را بنا مینهد و به طور طبیعی ،فشیار
قوای حاکم را نیز در پی خواهد داشت.
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 .3زندگیوشعردنقلوشاهرودی 
از کندوکاو در زندگی و اندیشة أمک دنلیک ( )1983-1940و محمداسیماعیک

شیاهرودی (-1306

 )1360شباهتها و تفاوتهای اندی دریافت میشود که در ترربة شعریشان تأثیرات شگرفی
بر جای نهادهاست .دنلک و شاهرودی به عنوان شاعرانی جامعهگرا ،واقعییتهیای تلیخ زنیدگی
اجتماعی را از نزدیک لمس کردهاند؛ هر دو روحیهای انلالبی و اصال طلیب دارنید و زنیدگی
هنریشان را سرمایة اعتالی جامعة خویش میکنند؛ اشماندازی که آنها برای زندگی اجتماعی
خود برگزیدند ،بر دستگاههای استبدادزدة مصر و ایران گران آمد و سرانرام آنهیا را بیه زنیدان
کشاند .بند دیگری که روزگار برایشان رقم زد ،تخت بیمارستان بود؛ أمیک بیا بیمیاری سیرطان
اشم از دنیا فروبست (أبوجبین )300 :2004 ،و اسماعیک ،با تیغ جنون بهوسیلة ساواک قربانی شد
(باباااهی .)19-20 :1387 ،
نخستین مؤلفة مشترک در نگرش دو شاعر ،توجه به پیوستگی هراه بیشتر با میردم اسیت؛
به باور دنلک ،شعر ماهیتش را از ارتبا با مردم کسب میکند و شاعر باید نسیبت بیه قضیایای
انسان متعهد باشد (جحا .)242-243 :1999 ،او در دورهای به خلق اثر میپردازد که مصادف اسیت
با گسترش دیدگاه مارکسیستی در جهان عربی ،تا جایی که بهوییژه در دهیه شصیت ایین نیوع
ادبیات در جهان عربی به عنوان ادبیات پیشرو مورد توجه است (ابراهیم .)2011 :218 ،شیاهرودی
نیز با تلدیم نخستین دیوانش «به کسانی که شبها و روزهیای خیود را ن یار میردم کیردهانید»

(شاهرودی ،)53 :1390،انین رویهای را پی گرفتهاست .میزان توجیه وی بیه میردم ،حییرت نیمیا
یوشیج ( )1338-1276را نیز برانگیخته ،در ملدمهای بر دیوان شاعر مینویسد« :دیوان گفتیههیای
شما مرا یاد مردم میاندازد» (همیان .)29 :دنلیک و شیاهرودی بیرای شیعر کیارکردی سیاسیی ی
اجتماعی قا لند.
تشابه و تلابکهای دو شاعر را میتوان در بستر آگاهی آرمانیشان یکجا تصویر کیرد .آنهیا
یا به شکک مستلیم و خطابی از هدف وازیشیان سیخن مییراننید ،ییا آن را در قالیب اسیلوب
استعاری ی تم یلی /سمبولیسم بازگو میکننید .بیه بیاور محللیان ،روش دوم در اشیعار بعید از
کودتای  28مرداد شاهرودی نمود بیشتری دارد (باباااهی .)63 :1387 ،در شعر دنلیک نییز گرایه
نمادگرایی اساس تصویرگری وی محسوب میشود ،اما شیاعر برخیی از آرمیانهیا را بیا زبیان
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خطابی بیان کردهاست.

.4همسانیدرآگاهیآرمانیدنقلوشاهرودی 
بنا بر نظریة ساختارگرایی تکوینی ،پدیدة همسانی آرمانی در نظامهای مختلف اجتماعی ،برآمد
تشابه بسترهای سیاسی ی اجتماعی است؛ بنابراین در جوامع استعمارزدهای اون مصر و اییران،
انتظار میرود در ذهنیت شاعران اجتماعی ،آرمانهای مشخص و بهنسبت یکسانی تبلور یابد.
رستاخیز ملی ،نخستین هدف واز در آگاهی ممکن شاعرانی است که دغدغههای اجتمیاعی
را به دوش میکشند .دنلک و شاهرودی مانند دیگیر پییشقیراوزن ایین جرییان ،دسیتگاههیای
حکومتی را مهمترین عامک ایراد فضای بستة سیاسی و نابسامانیهای اجتماعی تللی مییکننید.
آنها تحت تأثیر همین نگرش از خفلان حاکم بر جامعه به ستوه آمده ،زبان به شکوه میگشایند؛
أمک از آرامش در سایة تفنگ و انس مردمش با صدای شلیکها (دنلک ،زتا )225 :سخن میگویید
و اسماعیک ،وطنش را اون «زندان تاریک» یا «کومهای افسرده» ترسیم

میکند (شیاهرودی:1390 ،

 )163که از جمع این اندیشهها ،ظهور ناجی ،انلالب و گرایش به آزادی در شککهیای مختلیف
خود قابک مالحظه است.

.4-1ظهورناجی 
نرات جوامع از سیطره دولتهای سرسسرده و است مارگر ،اغلب با پدییدة ظهیور نیاجی نمیود
مییابد .شخص ناجی همان اهرهای است که پس از مرگش ی در سطح منطله ییا جهیان ی بیه
قهرمانی ملی و گاه اسطورهای مبدل میشود؛ اراکه ظهورش در جوامع ،آرزوی تردید حییات
ملی را از قوه به فعک در میآورد.
دنلک در قصیدة «ز وقت للبکاء» با ستودن سربازانی که هر کدامشان را اون «صال الدین»
برشمرده میگوید:
أیت فی صبیحة ّ
األول من تشرین /جندک ...یا حطنی /یبکون /الیدرون /...أن کلَّ
«ر ُ
()1
و ٍ
احد من املاشنی /فیه ...صالحُ الدین» (دنقل ،التا.)321 :

او بیمناک از قدرت گرفتن نااهالن و با آرزوی ظهور عبدالناصرها ،با او وداع میکند.
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شاهرودی اما ،قهرمان آرمانسازش را از سرزمین هندوستان برمیگزیند .رهبیر فلیید هنید،
نهرو ( ،)1964-1889اهرهای است استعمارستیز که به همراه عبدالناصر ،در کنفرانس بانکوک بر
نظامهای امسریالیستی میشورد (قوزی .)258 :1999 ،اسماعیک که انید صیباحی را در هندوسیتان
سسری نموده (باباااهی )16 :1387 ،در مرثیهای به نام «مردی از زمین» ( )1348نهیرو را بیه عنیوان
نراتبخش معرفی کرده ،در انتظارش انین میسراید:
در گرمی شکفته کنگا /هراه نهفته است /قلب من و شماست ،شما ،مردمان هند /امیا
دلی گرفته نهفته است /قلب گرفتهای است که دارد /از قدرت کدورت ما داسیتان بیه
دل /و این قلب با شکفتن خود ،با گرفتگیاش /در هیبت سکوتش دا یم /رازی اسیت
جاودان و صدایی است پرطنین /یادآور اسیت میا را /از میردی از زمیین /هیر لحظیه
میسراید او /:ی نهرو (شاهرودی.)177 :1390،

در این شعر ،امید به شکفتگی و تبلور صدایی پرطنین در اوج درد و هیبت سکوت ،نوییدبخش
ظهور نراتبخشی اون نهرو است.
آرمانِ خیزش ملی معموزً با پدیدة فدادهیی همیراه اسیت و در دو سیطح بیروز مییکنید؛
نخست ،شاعران ،خود در ملام قهرمان آرمانساز ،به قربانگیاه مییرونید؛ از وطین اسیاولشیده
دادخواهی میکنند و روحیة استکبارستیزی مردم را تهییج میکنند؛ و دوم اینکه آرمانشیان را بیا
فداکاری قهرمانان عینی یا ذهنیی تیداعی مییب خشیند؛ در ایین بخیش نییز همراهیی میردم بیا
نراتدهنده در نظر گرفته میشود .با توجه به اینکه هدف شعر اجتماعی ،ارتلای آگیاهی ملیی
است ،شاعران به هر دو سطح این پدیده توجه کردهاند.
در شعر دنلک ،خود را فدا کردن ،با ترسد شاعر در شخصیت مسیح (ع) تبلور مییابد:
رت :یررا أل رروة هررجا جسررد ...
فکسر ُ
ررا ا ب ر  ،حررنی ألمررسیا ک ارری مررن ا ررر القد ررة /قلر ُ
()2
حالل فاجرعوه (دنقل ،التا.)224 :
فالسه وه /و دمی هجا ٌ

شاهرودی با تلمیح به داستان قربانی کردن حضرت ابراهیم(ع) ،بیه مفهیوم فیدادهی مییرسید.
طر این ایده در قصیدة «کراست آنکه» اینگونه آغاز میشود کیه شیاعر بایید ایون ابیراهیم
خلیک ،قربانی کند؛ ازاینرو ابتدا به خویشتن میگوید:
به جای قربانیات /تو نیز گوسفندی برآر» (شاهرودی.)300 :1390،
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سسس خودش را به قربانگاه بُرده ،میگوید:
من این /به دست بازی تلدیر سرسسرده مدام ی /جیدا ز گفتیه بیه خیویش ی /بیه پیای
ساختهام (کهنههای اندوده) /او پییش مییخیوانم /کراسیت آنکیه بیدو نیام خیورده
اسماعیک!» (همان.)300 :

ازآنراییکه بسترهای سیاسی ی اجتماعی مصر و ایران فاقد حیداقک ظرفییت ززم بیرای تحلیق
اهداف پیشرو است ،بنای مدینة فاضله در نزد دو شاعر رویش دوباره را میطلبد .البته این تنهیا
به عنوان یک نلطة شروع تللی میشود .آنچه مسیلم اسیت ایین اسیت کیه در میوطن آگیاهی
آرمانی ،برخی اهداف متعالی رهآورد ارزشهای دیگری محسوب شده ،تحتالشعاع آنهیا قیرار
میگیرند .بر این اساس ،انین مینماید که انگیزة اصلی قهرمانان از رویکیرد بیه خییزش ملیی،
بسترسازی برای آرمانهای دیگری مانند انلالب و آزادی باشد.

.4-2انقالب 
در هر نظام اجتماعی ،پیشبرد اهداف اصال طلبانه تحت تأثیر عوامک اندی تحلق میپییرد که
مهمترین آنها ،عملکرد رأس هرم جامعه است .انانکه این بخش فاقد کیارایی ززم بیرای ادارة
امور باشد ،رشد جوامع نیز متحمک سیری نزولی میگردد .سنگ بنای فکری آرمانگرایان بیرای
وقوع رستاخیز ملی ،سرنگونی نظامهای خودکامه و ایراد تحولی عظییم در بسیترهای سیاسیی
است .اهمیت این ملوله در نزد دنلک در قصیدة «سفر الخروج» در هیئیت سیردمداری انلالبیی
ترلی یافتهاست:
أیها الواقفون علی حافة املجحبة /أشهروا األالحة /... /املنازل أضرحة /،و ال نازن أضرحة /و
املد  ...أضرحة /فارفعوا األالحة /و اتبعونی! /أنا نرد الدرد و البارحرة /رایسری :عظ سران...
()3
و مجج ة /،و شعار  :الصباح (دیوان ،التا.)336-337 :

این قصیده در سال  1972سروده شدهاست و شاعر ،جوامع عربی را ملبیرههیایی مییبینید کیه
نتیرة شکست دیروز (کو ن  )1967و پیشبینی هزیمتهای فردا (اکتبیر  )1973اسیت .او تنهیا راه
رهایی از این گورستانها را تهییج آگاهی جمعی و درونی کردن ارزش انلالب در ذهنیت مردم
برمیشمرد.
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رویکرد شاهرودی اما به این مسئله ،در اشعار پیش از کودتا نمیودی اشیمگییر دارد .او در
قصیدة «راز» از زبهزی «سرفة نهفتة یک مرد ناشناس» ،شعار « محو باد رکیم کهین»

(شیاهرودی،

 )85 :1390را میشنود .انانکه ،در قصیدة «سکوت» نیز انین میسراید:
اگر تاریخ ذکیر حیواد اسیت /سیرهامان را /بیاز بگییریم /و تیاریخ گیشیتگان را/
(شاهان) را فرو بندیم /.../و پیکرهاشان را /باز بکشیم از دار /تا ما هیم داشیته باشییم
تاریخی /که در آن سیام تیر بنشیند بر تخت /و تاج داشته باشد /و تا ملبرة رضاشاه و
شاهان دیگر گم شده باشد (همان.)389-390 :

در این شعر ،عاطفة شاعر بهشدت تحت تأثیر جریانهای بیرونی است .قیام خونین 30تیر1331
که بهمنظور اعالم همبستگی ملی با نهضت اصال گرایانة مصدق به راه افتاد ،در تیاریخ معاصیر
ایران جایگاه ویژهای دارد (مدنی ،1369 ،ج .)443 :1شاهرودی بیا تیاجوتخیتبخشیی بیه روییداد
ذکرشده و آرمانسازی از آن ،بر آن اسیت تیا دامنیة هیرم جامعیهاش را بیرای احلیاق حلیوق
پایمالشده بر سران بشوراند .او به دلییک برداشیت خیوشبینانیهاش از وقیوع جنیبش مردمیی،
امیدوارانه تحلق انلالب را دنبال میکند .اما در ملابک ،به نظر نمیرسد دنلک امییدی بیه محلیق
شدن آرزویش داشته باشد .هدف وی از طر آرمان مزبور ،نه خیالپردازی ،که خلق تصیویری
انتلادی از جامعه است.

.4-3آزادی 
به ادعای تحلیلگران ،مفهوم آزادی از قرن  19تا نیمیة قیرن  20از صیورت فیردی ،بیه عیدالت
اجتماعی و منافع جمعی اعتال یافت .این جریان تحت تأثیر آموزههای مارکسیسم ،در جامعهای
که مبتنی بر تسلس طبلاتی است ،به تالشی برای تکوین جامعهای بیطبلیه انرامیید و از طرییق
انلالب کارگران و سرنگونی نظامهای سرمایهداری تحلق پییرفت (مختیاری .)44 :1378 ،بیه نظیر
میرسد این دیدگاه پشتوانة مناسبی برای وجود رابطة میان آرمانها باشد که با توجیه بیه رونید
اعتال و تعمیق مفهوم آزادی ،بیرای بیازنمودش در قالیب ییک آرمیان بایید آن را در دو حیوزة
سیاسی و اجتماعی ،به طور جداگانه واکاوی نمود.
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.4-3-1آزادیبارویکردسیاسی 
در ساحت سیاست ،آزادی بیان از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است« .مهمترین شاعر سیاسی
مصر که توانست ارزش آزادی را بهزیبایی مرسم سازد ،أمک دنلک اسیت»

(أبوشیادی)124 :2004 ،

و از بارزترین مشخصههای وی در ارا ة آرمان آزادی ،تلفیق آزادیهای شخصیی و سیاسیی در
یک قالب است (همان .)125 :این ویژگی قابلیت معناپییری شعرش را نیز ارتلیا بخشییدهاسیت.
قصیدة «فلرات من کتاب الموت» واگویة همین امر است:
ظ رأای فی ا ائن احلدیدیة /و عندما أبدأ رحلسی النهاریة /أمحل فی مکاهنا ...مجیاعا/
أحف ُ
(أنشر حولی البیاناا احل ااریّة  ...و الصرداعا) /و بعرد أن أعرود فری سرا جرولسی املسرائیة/
()4
أمحل فی مکان رأای احلقیقیة /:قنینة ا ر ال جاجیة (دنقل ،التا.)250-251 :

در آغاز اگراه عاطفة شاعر تحت تأثیر وضعیت موجود قرار میگیرد امیا در پاییان قصییده ،از
اشتیاقش به وجود یک همصحبت در شیامگاه خبیر مییدهید؛ ازایینرو ،از پشیت پنریرههیای
شیشهای ،در انتظار بازگشت کبوتر ،که «در ادبیات ،نماد صلح است»

(ناظرزادة کرمیانی ،1368 ،ج:1

 )34مینشیند .در اینرا کبوتر ،هم تداعیگر تمنای آزادی شاعر اسیت و هیم موییهگیر اسیارت
مردمش .در جهانبینی شاهرودی ،استلالل و آزادی ،به عنوان حق مسیلم هیر انسیان ،طلیوعی
ملدس است (شاهرودی )234 :1390 ،که فلدان آن ،زمین را به زندان دردناکی بدل میکنید .شیاعر
در فضای خفلانآلود ایران ،نهتنها خود ،که سلطان آسمانهیا ،علیاب را نییز در بنید مییبینید؛
بنابراین با اتخاذ شیوه همیاتپنداری انین میسراید:
کای مونس غمگسار و دمساز! /وقت است که وا رهییم از بنید /،آیییم در آسیمان بیه
پرواز /کازاد پرندهای او ما نیست /آنرا بنگر که از دل ابر /پیداست درست قلة کیوه/
کوهی که سسید مینماید /از پشت سیاه ابر انبوه (همان.)77 :

این قطعه برگرفته از قصیدة «اسیر محبوس» است که در آن ،شاعر سوار بر شهسر خیال ،ابرهیای
سیاه آسمان ایران را درنوردیده ،به اوج ،به سسیدی مطلق ره میپوید .در قصیدة «جسیتوجیو»
نیز که دو روز پس از کودتا نگاشته شد ،همچنان خیود را محبوسیی در کینج قفیس مییدانید؛
بنابراین در جستوجویی رهاییبخش برآمده ،میخواهد لییت آزادی را ترربیه
.)154
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عالوه بر مبارزه با خفلان حاکم بر جامعه ،ملولة قابیک توجیه دیگیر ،تیالش بیرای تشیکیک
جامعهای بیطبله است .این نگرش که از مارکسیسم و توجه خیا

آن بیه طبلیة کیارگر ماییه

میگیرد ،مورد استلبال دو شاعر واقع میشود .گرایش دنلک به مارکسیسیم در قصییدة (أغنیرة أللری
اإلحتاد اإلشرتاکی! «مدراة الکل ة») جلوهگر میشود:
کررن ارریق احلر  ،و لکررن ف رره /...و احررجر أن یعلرروه صرردأ الصر ت ...فیثل رره /ف غ سرره...
()5
یوماً فی ماء النیل /،و یوماً فی عرق الع ال (دنقل ،التا.)48 :

به نظر میرسد حمایت از طبله کارگر و دفاع از حلوق زیههیای زییرین جامعیه قبیک از آنکیه
برآمده از آموزههای مارکسیستی شاعر باشد حاصک ترربة اوست .بیر همیین اسیاس مییتیوان
اذعان نمود که این جریان فکری در بنای مدینة فاضلة وی کنش محسوسی ندارد.
گرایش مارکسیستی در شعر پیش از کودتای شاهرودی نمود قابک توجهی دارد .او در ملام
یک شاعر تودهای ،عالقة وافری به بازتاب اید الهای حزب از خود نشان میدهد؛ انانکه در
قصیدة «گلبانگ سحر» به دفاع از دهلانان و کارگران برخاسته ،امیدوارانه ،روزهای خوش را
نوید میدهد« .نی» قهرمان آرمانسازی است که با فروشکستن سکوت ،از اندوه این طبله پرده
بر میدارد :
از نی سر کشد شِکوة دهلان /آن را بیر کشید کیودک شیبان /زنیگ خامشیی سیاکت
میشود /شِکوهها ز دل بیرون میرود /تا ترانهها جایش را بگیرد /تا رنج دهلان پاییان
پییرد» (شاهرودی.)101 :1390 ،

اختناقستیزی و اعتراض به تضاد طبلاتی ،رویّهای است که دو شاعر بیرای تحلیق آرمیانهیای
خود برمیگزینند .ترلی آزادی بیان در آگاهی آرمانی دو شاعر ،برآمد تأثیرپییری شدید روحی
ی عاطفی آنها از خفلان حاکم بر جامعه است؛ اما به نظر مییرسید معضیک فاصیلة طبلیاتی بیر
عاطفة دنلک تأثیرگیارتر است؛ درحالیکه شاهرودی بیش از آنکه از حلوق پایمالشدة دهلانیان
به رنج آید ،در اندیشة عمک به تعهدی است که نسبت به اید ولوکیهای حزب توده دارد.

.4-3-2آزادیبارویکرداجتماعی 
در ساحت اجتماعی ،آنچه بیش از همه نمود میییابید ،مسیئلة حماییت از زن ،احلیاق حلیوق
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اجتماعی او و آزادیاش از سلطة مردهاست .در ادبیات مصر نویسیندگان بزرگیی ایون قاسیم
أمین ( )1865-1908این قضیه را با جدیت مطر کردند .در ایران نیز «از همان آغیاز مشیروطیت
وضع زنان ایران همیشه مورد توجه و اعتراض روشنفکران بود و در این کوشیشهیا شیعرا و
نویسندگان در صف اول قرار داشتند» (آرینپور ،1387 ،ج .)10 :3از جملة مهمترین اقیدامات آنهیا

در این زمینه ،میتوان به ترجمة کتاب حتریر املرأة از قاسم امین اشاره کرد (همان )8 :که البتیه ایین
مسئله ،خود میتواند نشانهای باشد در اشتراک دغدغههای جامعه مصر و ایران.
أمک برای طر فسیاد اجتمیاعیای کیه زن معاصیر در آن فروافتیاده ،خیواهرش را ،کیه در
سهسالگی درگیشته ،در بیستوپنجسالگی میان مردان خشن میبیند (دنلک ،زتیا .)194 :در ملابیک،
اسماعیک مشکک حمایت نشدن از زن ایرانی را با قصة زنی نشان میدهد که شیوهرش او را بیا
کودکی خردسال تنها گیاشته و زن نگونبخت در جیدال بیا میردی مسیت بیه قتیک مییرسید
(شاهرودی.)110 :1390 ،

این نمونهها ،هر یک گوشهای از واقعیتهای تلخ زندگی زن معاصر را بازگو مییکنید ،امیا
در خصو

توجه دو شاعر به ملولة آزادی زن و حمایت از وی ،تفیاوت قابیکمالحظیهای بیه

اشم میخورد؛ دنلک این موضوع را در راستای اهداف ملیگرایانهاش به خدمت گرفتیهاسیت؛

م الً تصویر اسارت زنی تاریخی به نام قطررة اندر

دختر حاکم مصیر (غربیال ،1407 ،ج )1167 :1و

عبور کاروانش از صحرای سینا را به عنوان وسیلهای برای تحریک سران عرب به کار مییبنیدد
تا این مکان را از اشغال اسرا یک بیازپس گیرنید .امیا شیاهرودی ،بیه اییزی جیز آزادی زن و
حمایت از حلوق مدنیاش نمیاندیشد .او با قهرمانسازی از «کالرا زتکین» ( ،)1857-1933رهبر
جنبش بینالمللی زنان و از بنیانگیاران هشتم مارس به عنوان روز جهیانی زن ،رسیتاخیز زنیان
ایرانی را هدف وازی خود گماشتهاست:
روز آهستهتر به راه گیشت /تا «کالرا» به او نگاه کند /،تا بیه نییروی رسیتخیز زنیان/
اارة این شب سیاه کند /... /این سخن ،این گرانبها گیوهر /مانید بیر هیر کرانیة میا/
حرف ما انعکاس جاویدی است /از سخنهای زندة «کالرا» (شاهرودی.)335 :1390،

همسانی دو شاعر در طر موضوعاتی ازاییندسیت ،بییش از هیر اییز از تشیابه سیاختارهای
سیاسی ی اجتماعی حاکم بر جوامع مصر و ایران مایه میگیرد .به باور آنها ،در ایین سیاختهیا
اهداف اصال طلبانه پشتوانة ززم و قابلیت اجرایی ندارند؛ ازایینرو رسیتاخیز ملیی تنهیا اییدة
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راهبردی برای نرات آنها از سلوطی مفتضحانه است.

.5تقابلدنقلوشاهرودیدرآگاهیآرمانی 
.5-1انتقامدرمقابلصلح 
انتلییامجییویی در نییزد دنلییک ،هییدفی واز و سییتودنی اسییت و از روحیییة سییازشناپییییر وی
سراشییمه میییگیییرد .شییاعر مصییری ،کییرنش را برنمیییتابیید ،ازاییینرو بییرای درونییی کییردن
ارزش خییونخییواهی در سییاختار ذهنییی مخاطییب ،مناسییبت یرین ظرفیییته یای موجییود در
میییرا

عییرب را بییه خییدمت میییگیییرد .منتهییای تییالش او بییرای تحلییق آرزوی مزبییور اییین

اسییت کییه وصیییت «کلیر برن ربیعررة» ملتییول را از زبییان دختییرش « ،امره» بییازگو نماییید .یمامییه،
قهرمان آرمانساز دنلک ،در مراثیی خیود بیر میرر پیدر راه را بیر هرگونیه سیازش مییبنیدد.
دختر کلیب نمیخواهد سیر پیدر را بیه بهیای صیلح پیشیکش کنید؛ اراکیه کبیوتر ،تخمیش
را به افعیها تلدیم نمییکنید (دنلیک ،زتیا .)412-413 :درواقیع ،أمیک ،یمامیه را بیرای همسیویی
سردمداران عیرب بیا آرمیان ملبیول خیود بیه صیحنه کشیاندهاسیت .در جیایی دیگیر ،شیاعر
بیرای گییرفتن انتلیام از پسییر کلیییب ،قهرمیان میییسیازد؛ همییو کییه عبیایش بییاد و شمشیییرش
برق اسیت (همیان .)420 :در ملابیک ،در آگیاهی آرمیانی شیاهرودی ،صیلح جایگیاه وییژهای را
به خود اختصیا

دادهاسیت .البتیه رویکیرد شیاعر بیه ایین آرمیان ،غالبیاً در اشیعار پییش از

کودتا (مصادف با اوج فعالیتهیای حیزب تیوده) نمیود میییابید؛ بیهطیوریکیه گیاه تیا میرز
شعار و طر امیدهای قیراردادی نییز پییش مییرود .دلییک اصیلی شیککگییری ایین آرزو در
بیشییینة آگییاهی ممکیینش ،امیییدی اسییت کییه بییه بهبییود وضییعیت حییزب و اشییاعة فعییالیتش
دارد؛ بنییابراین ،تصییویر خیییالی پرداختییهشییده در قصیییدة «فاصییله» واگویییة آن اسییت کییه او
میان شیب هیای غمگیین کشیورش تیا موکیب سیتارة صیبح (صیلح) فاصیلهای قا یک نیسیت
(شییاهرودی .)81 :1390،همچنییین در قصیییدة «در راه صییلح» دنیییای صییلح را دنیییای سییسیدی،
شییادی و نییور برمیییش یمرد (همییان .)87 :اسییماعیک بییه اییین حیید بسیینده نکییرده ،در قصیییدة «
بیاور نمیییکینم» آهنییگ صیلح و سییازش را تنهیا سییمفونی زنیدگی جییاودان مییدانیید
.)343
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.5-2خودیابیجمعیدرمقابلخودیابیشخصی 
دیگر تلابلی که از ملایسة آرزوهیای دو شیاعر دریافیت مییشیود ،بیه مسیئلة «خودییابی»
برمیگردد .خودیابی زمانی ضرورت مییابد که شخص ،در شرایس خا

روحی ی روانیی کیه

معموزً هم از انگیزندههای محیطی منشأ میگیرد ،خود یا هویتش را مرهول تصور کند؛ آنگیاه
برای بازیابی این مشخصة فردی یا جمعی دستبهکار شود .این همان ایزی است که دنلیک در
قصیدة «میسرة عصرریة» در پیی احییای آن اسیت .بیه ادعیای او ،تنهیا راه نریات میردمش از ییوغ
استعمارگران ،معلوم شدن مشخصههای جمعیشان است؛ ازاینرو میخواهد تیا بیا شناسیاندن
نیک ،به عنوان موهبتی که خداوند فلس به مصریها بخشیده ،توجه آنها را به حیق مسیلم خیود
معطوف سازد.
برخالف دنلک ،اسماعیک شاهرودی در قصیدة «فریاد سنگ» به دنبال شکست عاطفیای کیه
متحمک شد ،خود را تختهسنگی بزرر ،در بیابیانی دورافتیاده تصیور مییکنید .امیا اقیامتش در
پهندشت بیابان بیفایده است؛ اراکه حتی به شبحی از عشق و زندگی هیم دسیت نمیییابید.
ازاینرو ،در پی صدایی که از پشت تسهماهورها ،از آسمان او را به خود میخواند ،ره به کرانهها
میپوید:
و من در جستوجوی راهی به آسیمان /بیابیان را هیالک کیرده بیودم /خویشیتنم را
جستم /در آن فراخی بیانتها نبود /... /آن وقت به دنبیال بیابیانی خیواهم گشیت /کیه
فریادم در گرمای تبآلودش آزاد برآمده باشد (شاهرودی.)207 :1390،

بررسی انرامشده از بستر آرمانهای دو شاعر ،بازگوکنندة آن است که تلابک ایید الهایشیان در
ملایسه با همسانی آنها نمود اندانی ندارد.

آرمانخواهیدنقلوشاهرودی 
.6تزلزلدر 
تزلزل در آرمیانخیواهی درواقیع همیان پشیت کیردن بیه آگیاهی آرمیانی و نفیی ارزشهیای
پییرفتهشده است .عوامک سازندة این فرایند نیز با نظر به آنچه تیاکنون گفتیه شید ،عبارتنید از:
آرمانستیزی حکومت های خودکامه ،ناکارآمدی جنبش های اصیال طلبانیه در ایریاد تغیییرات
بنیادین و بهسازی موقعیت دامنة هرم جوامع ،و درنهایت ،عدم همسویی میردم بیا آرمیانهیای
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شاعران .در حلیلت ،تحت تأثیر این انگیزانندهها ،شاعرانی که بیا شوروشیوق بیه مییدان آمیده
بودند ،کاری از پیش نبردند .انین تغییر و جهشی برای بسییاری از آنهیا خوشیایند نبیود و در
هولوهراس فروافتادند؛ م الً شاهرودی برای نرات از ورطة ضدیت با آرمانخواهی ،در قصیدة
«مناجات» ،خداوند را مخاطب قرار میدهد و از وی مدد میجوید؛ زیرا تنها بارگاه ایزدی است
که میتواند اندوه ناشی از فروپاشی جنبش مصدق و انحالل حزب توده را از وی بزداید:
ای آفریدگار! /بگیار تا دوباره بکارم /در سرزمین شعر /بیر امید را /،بگیار تا ز سیینه
برآرم /صبح سسید را /... /ای آفریدگار! /اشعار مین( /ایین کشیتزار عشیق دروخیوردة
مرا) /از من مگیر /،مگیار دیدهای /در پیشگاه تو /از دیدگاه روشین میردم جیدا شیود
(همان.)197-199 :

دنلک به عنوان شاعری اجتماعی ،مشتاقانه مردم را به خیزش ،پاییداری در راه تحلیق اهیداف و
تعیین سرنوشت ملیشان برمیانگیزد؛ اما گاه ،محرکهای بازدارنده ،با تب ناامیدی خود ،نفیس
عاطفة خروشانش را به شماره میاندازند .او که زمانی بیرای نریات میردم از سرنوشیت شیوم
«بلهگویی» به اربابان قدرت ،لباس شیطان را پوشیده بود (دنلک ،زتیا ،)147 :گیاهی نییز بیه خیاطر
فلدان عشق و آزادی در سرزمین ترس و سکوت مردم لبانش را فرو میبندد:
و تضاءلت کحرف ماا بر ر ا روف( /:حراء ...براء( /)...حراء ...راء ...یراء ...هراء)/
/...أمحل فی صدر صر ت الطاعرة /مرا جردو السراعة فری قرو قرد فقردو الوقرت  /... /و
ض ر ررجیا الن ر ررا أغنی ر ررة ...کدط ر رریع النع ر ررا « /:مل نول ر ررد هن ر ر ال ر رردنیا»« /مل خنل ر ر لن ر ررو
معارک!» /... /ض ینی فری صردرک ...حسری أتنبر  /و أنرا الأکسر  ...أو أقررأ!! (مهران-68 :
()6
.)67

انین نگرشی در قصیدة «رسوم فی بهو العربی» نیز دریافت میشود و شیاعر در بیافتی خییالی،
رویدادهای جوامع عربی را در قالب تابلوهای نلاشی یک سالن عرضه داشیتهاسیت

(دنلیک ،زتیا:

 .)388شاعر که خود زمانی موهبت نیک را منحصر به مصیریهیا مییپنداشیت ،اکنیون در ملیام
ضدیت با اید ال مطلوبش برآمدهاست .شیاهرودی نییز کیه بیه اصیالحات نهضیت مصیدق و
تحرکات حزب توده دلبسته بود ،با سلو آنها به ناامییدی مطلیق دایار مییشیود .او کیه در
قصیدة «ای دریا» خود را همسنگ دریا ،پرجیوشوخیروش مییپنداشیت
اینک در قصیدة «گردابها» در گرداب فرو میافتد:
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گیشته وداعی بود /گیشتهها را من /به دریا ریختم /دریاها( /رنگین /رنگین) /رفتنید/،
موجها( /سنگین /سنگین) /خفتند /گردابها( ...همان.)222 :

مدینة فاضلهای که برساخته دو شاعر امیدوار برای عرضة آگاهی آرمانی بود ،ناباورانیه از بنییان
به لرزه درآمد .گراه قساوت تکانههای سیاسی ،تیرهاندیشی را برایشان در پی داشت ،اما بنا بیر
رسالت اجتماعیای که آنها برای خود قا ک بودند ،هیچگاه راهشیان بیه سییاهی مطلیق کشییده
نمیشود .بسیار دیده شده که دنلک پس از شکستهای  1967و  ،1973رؤیای خییزش ملیی را
از نو ،در سر دارد یا شاهرودی ی البته بهندرت ی در سالهای پس از کودتا انیین اندیشیهای را
دنبال میکند.

نتیجهگیری 
 .7
آنچه از ملایسة تطبیلی آگاهی آرمانی أمک دنلک و اسماعیک شاهرودی حاصک میآید این اسیت
که هدف اصلی دو شاعر ،پیشبرد اهداف اصال طلبانه و بالفعک نمیودن بیشیینة آگیاهی ممکین
است؛ ازاینرو:
 آرمانهای مشابهی در آگاهی ممکنشان نمود مییابد که پیش از هیر اییز ،برآمید تشیابه
ساختارهای سیاسی ی اجتماعی دو جامعة مصر و ایران و همچنیین ،سییر تیاریخی یکسیان
آنهاست .نخستین مؤلفة مشترک در آرمانگراییی آنهیا ،توجیه بیه امیوری اسیت کیه منشیأ
مهمترین دغدغهها و دلمشغولیهای مردمشان است.
 برخالف تصور گلدمن ،بافت شعری و حتی آرمیانگراییی ،نتیریة همبسیتگی روحیی ی
روانی شاعران با عوامک تعیینکنندة اجتماعی دو شاعر اسیت .تلابیک آرمیانی مییان آنهیا ،و
بهویژه تزلزل در آرمانخواهی تا حدود زیادی واگویة همین امر است.
 برخی ارزشهای متعالی موجود در آگاهی ممکن ،خود منشأ اهداف وازی دیگری بیوده
و رابطهای زنریرهای را ترسیم میکنند .اهبسا دلیک اصلی پیدایش سرمنشأ ،تحلقبخشی به
زیرمرموعهها باشد.
 عدم تحلق تحوزت آرمانی موردنظر ،به خاطر محدودیتهای اجتماعی ،دو شاعر را بیه
تزلزل در آرمانخواهی میکشاند که البته ظهور این پدیده در شعر شیاهرودی یی بیرخالف
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دنلک ی غالباً از وابستگی حزبیاش سراشمه میگیرد.
 دو شاعر معموزً قهرمانان آرمانسازی را برای طر ایید الهیای مطلوبشیان بیه خیدمت
میگیرند که فرایافت کارکردشان مستلزم شیناخت دقییق عوامیک اجتمیاعی اسیت .آنهیا از
عاطفه شعری و زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی جامعة خود به امید تحلیق آرمیانهیای
اصال گرایانه برای طر علاید مبارزاتی سود میبرند.

نوشتها


پی
 .1ای حطین ،سربازانت را در اولین سسیدهدم تشرین گریان میبینم .آنها نمیدانند که هیر کدامشیان صیال الیدین
دیگری هستند.
 .2آنگ اه که جامم از شراب قدیمی پر شد ،نان را شکسته به یاران دادم و گفتم بخورید که از جان من است و این
شراب نیز خون من است از آن بنوشید.
 .3ای ایستادگان بر لبة پرتگاه ،اسلحه برکشید منزلها ،زندانها و پهنا (ای جوامع عربیی) ملبیرهانید پیس اسیلحه
بردارید و به دنبال من بیایید من از فردا و دیروز پشیمانم .پیرامم دو تکیه اسیتخوان و جمرمیه اسیت و شیعارم
صبح.
 .4سرم را در گنرینههای آهنی نگهداری میکنم و آنگاه کیه سیفر روزانیهام را آغیاز کینم بیه جیای آن رادییویی
میگیارم تا اخبار حماسی را در اطراف خویش ،پخش نمایم و بعد از آنکه شامگاه از گردش بازمیگردم به جیای
سر واقعی خود ،بطری شراب قرار میدهم.
 .5شمشیر حق باش ،لکن دهانش (باش) /بر حیر باش از اینکه زنگار سکوت بیر آن سیایه افکنید ...سیسس آن را
بشکند /پس آن را یک روز در آب نیک بشوی /و روزی در عرق کارگران.
 .6اون حرفی که در سرزمین ترس ،بدرود حیات گفت ،رو به زوال نهیادم( /ع ...ش ...ق( /)...آ ...زا ...دی)/
 /...در سینهام سکوت اطاعت را حمک میکنم /برای مردمی که زمان را از دست دادهاند ،سیاعت ایه سیودی
دارد؟ ...هیاهوی مردم ،نواهایی است اون خرناس خوابآلودگی« /:متولید نشیدیم تیا دنییا را تکیان دهییم»/
«آفریده نشدیم تا در جنگها فرو رویم» /... /مرا به سینهات بچسبان تا تو را درحالیکیه نیه میینویسیم و نیه
میخوانم خبری دهم.

کتابنامه 
الف)فارسی 
آرینپور ،یحیی ( ،)1387ازنیماتاروزگارما(تاریخادبفارسیمعاصر) ،جلد سوم ،ایا
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تهران :زوّار.
باباااهی ،علی ( ،)1387زیباتریازجنون(زندگیوشعراسماعیلشـاهرودی) ،ایا

اول ،تهیران:

ثالو.
بالیس ،کریستوفر و دیگران ( ،)1390فرهنگوزندگیروزمره ،تهران :فرهنگ جاوید.
سلدن ،رامان؛ پیتر ویدوسون ( ،)1392راهنماینظریهادبیمعاصر ،مترجم :عباس مخبر ،اا

پینرم،

تهران :طر نو.
اول ،تهران :نگاه.

شاهرودی ،اسماعیک ( ،)1390مجموعهاشعاراسماعیلشاهرودی ،اا

اول ،تهران :توس.

جامعهشناسیذوقادبی ،مترجم :فریدون بدرهای ،اا

شوکینگ ،لوین .ل (،)1373

عالق ،فاتح ( ،)1388مفهومشعرازدیدگاهشاعرانپیشگامعرب،مترجم :سید حسین سیدی ،ایا
اول ،مشهد :دانشگاه فردوسی.
شناسیادبیات(دفاعازجامعهشناسـیرمـان) ،متیرجم :محمیدجعفر


جامعه
گلدمن ،لوسین (،)1371
پوینده ،اا

اول ،تهران :هوش و ابتکار.

گلدمن ،لوسین ( ،)1375فلسفهروشنگری ،اا

اول ،تهران :فکر روز.

گلدمن ،لوسین و دیگران ( ،)1390درآمدیبرجامعهشناسیادبیات(مجموعهمقاالت) ،گزینشگر و
مترجم :محمدجعفر پوینده ،اا

دوم ،تهران :نلش جهان مهر.

لنگرودی ،محمدشمس ( ،)1387تاریختحلیلیشعرنو ،جلد دوم ،اا
مختاری ،محمد ( ،)1378انساندرشعرمعاصر ،اا

پنرم ،تهران :مرکز.

دوم ،تهران :توس.

مدنی ،سید جاللالدین ( ،)1369تاریخسیاسیمعاصرایـران ،جلید اول ،ایا

سیوم ،بییجیا :دفتیر

انتشارات اسالمی.
نظریههایادبیاتونقد ،مترجم :ناصر داوران ،اا

موران ،برنا (،)1389

اول ،تهران :نگاه.

ناظرزادة کرمانی ،فرهاد ( ،)1368نمادگراییدرادبیاتنمایشی ،جلد اول ،اا

اول ،تهران :برر.

ب)عربی 

أبوجبنی ،عطا حم د ( ،)2004شعراء اجلیل انغاضب ،ع ان :دار املیسرة.
أبوشاد  ،أ .علی ( ،)2009أمل دنقل؛ اإلجناز و انقیمة ،قاهره :اجمللس األعلی للثقافة.

الدوار  ،أمحد ( ،)2009أمل دنقل؛شاعر علی خطوط اندار ،ط ،1قاهرة :هقن للرتمجة و النشر و الربجمیاا.

القوز  ،حم دعلی ( ،)1999دراسات فی تاریخ انعرب املعاصر ،ط ،1بریوا :دار النهضة العربیة.

79

مجلهیعلمیـپژوهشیانجمنایرانیزبانوادبیاتعربی


شماره.34بهار 1394

انصار  ،حم دشکی ( ،)1376تطور األدب انعربی املعاصر (تاریخ و نصوص) ،ط ،1اهواز :دانشگاه شهید مچران.

جحا ،میشال لیل ( ،)1999أعالم انشرعر انعربری ایر یم (مرد أور شروقی ونری ومرود درویر ) ،ط ،1برریوا :دار
العودة.
لیل ،ابراهیم ( ،)2011م خل ن راسة انشعر انعربی ای یم ،ط ،4ع ان :دار املیسرة للنشر.

دنقل ،أمل (التا) ،األعمال انشعریة انکاملة ،مکسبة مدبولی.

راغ  ،نبیل ( ،)2003موسوعة اندظریات األدبیة ،ط ،1بریوا :مکسبة لبنان ناشرون.

عبود ،عبده و آ رون ( ،)2001األدب املقارن ،ط ،1دمش  :مطبعة ق حة أل وان.

غربال ،حم دشفی (1407ه .ق) ،املوسوعة انعربیة املیسرة ،ج ،1بریوا :دار الشع .

80

فرهادرجبی،طاهرهشکوری

بررسیآگاهیآرمانیشعراملدنقلواسماعیلشاهرودی...

املعرفة املثانیة فی شعر أمل دنقل و امساعیل شاهرود علی أساس نظریة انبدیویة
انتکویدیة نلوسیان غون مان
2

فرهاد رجبی ،1طاهره شکور
 .1ااساذ مساعد فی قسم اللدة العربیة و آداهبا جبامعة جیالن
 .2ماجسسری فی اللدة العربیة و آداهبا جبامعة جیالن

امللخص

اوایولوجیة األدب کفرٍع من العلو اإلجس اعیة ترید أن تبحث عن اجلوهر اإلجس اعی فی األع ال األدبیة .یربع
لوایان غولدمان فی نظریسه البنیویة السکوینیة بناء األع ال األدبیة أللی السقنیة االجس اعیرة فری حلظرة تارخییرة حمرددة.
ألنرره یرردعی َّ
أن األدب هررو ألنعکررا ٌ عررن لل عرفررة املثالیررة أو هررو القسررم غررری ال رواقعی عررن الرروعجل اجل رراعی للفئرراا
اإلجس اعیة.
یبحث الشعر العربی و الفارای املعاصران عن املسائل اإلنسانیة اهلامة و عن اإلجتاهاا الفردیة و اإلجس اعیة ک ا
جیرهبررا کفکرررةٍ جدیرردةٍ .أمررل دنقررل املصررر و ایاعیررل شرراهرود اإلیرانرری ،مررن الشررعراء اإلجس رراعینی ،حتر َّرد ا عررن
ّ
السقابل بنی املعرفة املثالیة و الواقعیة اإلجس اعیة و السیاایة مسکئنی علی بناء یوتوبیا.
من الطرق املسداولة عند فری تنجریأ أهردافه ا اإلصرالحیة و ألجابرة الشرع لربناجمه را هرو ألعطراء اللرون املثرالی الری
البطررل و مررن أهررم املفرراهیم السرری نریررد أن نشررری أللیهررا فرری هررجا املقررال ،عررالوة علرری البحررث حررول نظریررة غولرردمان و
املرثّراا السیاارریة و اإلجس اعیررة فرری مصررر و ایرران ،هرری اإلشررتاک فرری املعرفررة املثالیررة و تقابلهررا عنررد الشرراعرین و
الس لر ل فیهررا  .و تُظهررر نسیجررة املقررال َّ
أن الکثررری مررن املثُررل عنرردمها ت ررتبع بررالقیم الو نیررة و السقابررل املوجررود یعر ّررب عررن
ُ
السباین فی تطور األفکار و العوا ق ک ا َّ
أن الرتدد فی املثل فی احلقیقة نسیجة فشل الشراعرین عنرد حصرول املعرفرة
ُ
املثالیة.

انکلمات انرئیسة :غولدمان؛ املعرفة اإلجس اعیة؛ اإلجتاه املثالی؛ أمل دنقل؛ ایاعیل شاهرود .
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